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PENDIDIKAN
KELUARGA IMRAN

-KISAH KELUARGA IMRAN BERAWAL DARI PENGHARGAAN 
ALLAH TERHADAP KELUARGA INI BERSAMA KELUARGA NABI 

IBRAHIM DI AYAT 33
- DILANJUTKAN DGN SUNNATULLAH TTG KETURUNAN DI 

AYAT 34:
ُ َسِميٌع َعِليمٌ  ذريةً بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض ۗ َوَّللاه

(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari 
yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- SEBUAH KELUARGA SANGAT ERAT HUBUNGANNYA DGN 
NASAB/KETURUNAN. ARTINYA KEBAIKAN 

ANAK/KETURUNAN ADALAH GAMBARAN KEBAIKAN ORANG 
TUA



PERAN ISTERI

- PROSES PENDIDIKAN DI KELUARGA IMRAN DIAWALI 
DARI HARAPAN DAN NADZAR HANNAH ISTERI IMRAN.
- ALLAH MENGAWALI DGN NAZAR ISTERI IMRAN UTK 
MENGISYARATKAN PENTINGNYA PERAN ISTERI DLM 

RUMAH TANGGA/KELUARGA
- ISTERI IMRAN DISEBUT DGN IMRA’AH: امرأة عمران

BKN  زوجة YG HANYA BERARTI PASANGAN, YG BLM 
TENTU BAIK, COCOK, SALING MELENGKAPI DSB. 

ISTERI2 NABI BNYK DISEBUT DGN  امرأة



NAZAR ISTERI IMRAN BERBUNYI: 

ِ إِن ِي نَذَْرُت لََك َما فِي ًرا فَتَقَبهْل ِمن ِي ۖإِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب  بَْطنِي ُمَحره

ِميُع اْلعَِليمُ  إِنهَك أَْنَت السه

(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak 
yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh 

dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu 
terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui".(35)



MOTIFASI IBADAH

ِ إِن ِي نَذَْرُت لََك َما فِي بَ  ًرا فَتَقَبهْل ِمن ِي ۖ إِ إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب  نهَك أَْنَت ْطنِي ُمَحره
ِميُع اْلعَِليمُ  السه

(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak 
yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh 

dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah 
(nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
- Motifasi/orientasi dlm pendidikan sangat penting krn 

mempengaruhi proses pendidikan berikutnya.



NAZAR HANNA

NAZAR BHW ANAK YG LAHIR DIJADIKAN MUHARRAR 

المخصص للعبادة والخدمة ال يشتغل بشىء آخر: والمحرر

Al-Muharrar: yg dikhususkan utk beribadah dan 
berkhidmah, tdk disibukkan dgn yg lain

UMUMNYA TUGAS KHIDMAT DI RUMAH IBADA 
DILAKUKAN OLEH LAKI2...KARENANYA IA BERNADZAR 

AGAR ANAKNYA KELAK LAKI2



ANAK LAKI BEDA DGN 
ANAK PEREMPUAN

ِ إِن ِي َوَضْعتَُها أُْنثَى   ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرب  ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْيَس افَلَمه لذهَكُر  َوَّللاه

َكاْْلُْنثَى  ۖ 

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun 
berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku 

melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah 
lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak 

laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. 

DLM KONTEKS PENDIDIKAN, JELAS ADA PERBEDAAN 
MENDIDIK ANAK LAKI2 DGN ANAK PR



MENAMAKAN DAN 
MEMBENTENGI ANAK

ْيتَُها َمْريََم َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ  ِجيمِ َوإِن ِي َسمه ْيَطاِن الره يهتََها ِمَن الشه

“... Dan aku menamakannya Maryam. Dan aku 
berlindung untuknya dan keturunannya dari setan 

yg terlaknat”.  

«كل ولد ءادم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إال مريم وابنها
“Setiap anak adam disentuh oleh setan saat ibunya 
melahirkan, kecuali Maryam dan anaknya Isa as”. 

(Bukhari Muslim)



RASULULLAH SAW MEMERINTAH KITA UTK MEMBERI 
NAMA ANAK DGN NAMA YG BAIK: PUNYA MAKNA 

ATAU KONOTASI DAN HARAPAN YG BAIK

ْرَداِء قَالَ  ْم َعْوَن يَْوَم اْلِقيَاَمِة بِاَْسَما ئِكُ اِنهُكْم تُدْ : قَاَل َرُسْوُل هللاِ ص: َعْن اَبِى الده

، منقطع، الن عبد هللا بن ابى 287: 4ابوداود . فَاَْحِسنُْوا اَْسَمائَُكمْ . َوبِاَْسَماِء آبَائُِكْم 

زكرياء لم يدرك ابا الدرداء

Dari Abu Darda', ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada 
hari qiyamat dengan namamu dan nama ayahmu, 
maka baguskanlah nama kalian". [HR. Abu Dawud 

- RASULULLAH MENGAJARKAN DO’A UTK BAYI YG 
BARU LAHIR DGN DO’A PERLINDUNGAN ATAU DO’A 

KEBERKAHAN



ِة، ِمْن ُكِل  َشْيَطاٍن وَ  ِ التهامه ةٍ أُِعيذُُكَما بَِكِلَماِت َّللاه ٍة، َوِمْن ُكِل  َعْيٍن اَلمه َهامه

Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat 
Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan 

binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. 
(HR. Abu Daud 3371, dan dishahihkan al-Albani).

اهُ إِْبَراِهيَم، فََحنهكَ ُوِلَد ِلي ُغالٌَم، فَأَتَْيُت بِِه النهبِيه َصلهى هللاُ َعلَيْ  َوَدَعا هُ بِتَْمَرةٍ،ِه َوَسلهَم، فََسمه

لَهُ بِاْلبََرَكِة، َوَدفَعَهُ إِلَيه 

“Ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau memberi nama bayiku, 

Ibrahim dan men-tahnik dengan kurma lalu 
mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau 

kembalikan kepadaku. (HR. Bukhari dan Muslim ).



MENGASUH DAN MENDIDIK

َخَل َعلَْيَها اتًا َحَسنًا َوَكفهلََها َزَكِريها ۖ ُكلهَما دَ فَتَقَبهلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَ 

ذَا ۖ قَالَْت ُهَو ِمنْ َزَكِريها اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا ۖ قَاَل يَا َمرْ  ِعْنِد يَمُ أَنهى  لَِك َه 

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ  ِ ۖ إِنه َّللاه َّللاه

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) 
dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya 

dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan 
Zakariya pemeliharanya.

-PENGASUH ATAU PENDIDIK BISA SAJA ORANG YG 
DIPERCAYA MAMPU MENDIDIK DGN BAIK



PENANAMAN IMAN

ذَا ۖ َها ِرْزقًا ۖ قَاَل يَا َمْريَُم أَنهى  لَكِ ُكلهَما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريها اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْندَ  َه 
َ يَْرُزُق َمْن يَ  ِ ۖ إِنه َّللاه َشاءُ بِغَْيِر ِحَسابٍ قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاه

....”Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam 
di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya 

berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh 
(makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu 
dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”

- PENANAMAN IMAN MENJADI FOKUS TARBIYAH 
MARYAM...UJIANNYA SEJAUH MANA IA 

MEYAKINI ALLAH SWT...
.



DOA ANUGERAH 
KETURUNAN YG BAIK

يهةً َطي ِبَةً ۖ إِنهَك َسِميعُ  ِ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُر ِ  الدَُّعاءِ َرب 

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak 
yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar 

doa".(38)
- DO’A ANUGERAH KETURUNAN PUNYA PENGARUH YG 

BESAR PADA DIRI KETURUNAN KELAK
- KARENANYA ZAKARIA PUN BERDO’A KPD ALLAH SWT 
UTK YG PENTING INI, YAITU URUSAN KELUARGA DAN 

KETURUNAN



PERINTAH KPD MARYAM

اكِ  ِعينَ يَا َمْريَُم اْقنُتِي ِلَرب ِِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الره

Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan 
ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.(43)

- FOKUS PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN PADA 
KETA’ATAN DAN IBADAH MAHDHAH

- ALLAH MAHA BERKEHENDAK BHW ANAK IMRAN 
PEREMPUAN, KARENA SBLMNYA ANAK2 NABI IBRAHIM 

ADALAH LAKI2 SEMUA



LINGKUNGAN YG BAIK

Mencarikan lingkungan yang baik merupakan tugas 
orang tua utk anaknya. Lingkungan disini adalah 

sekolahnya, persekitarannya dan teman2nya

Maryam diempatkan di tmpt terbaik yaitu masjid. Dan 
dirawat hingga dewasa oleh pamannya Nabi Zakaria.

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan 

pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya 
pemeliharanya." (Qs. Ali Imran: 37)



MEMBERI MAKAN YG 
HALAL DAN THOYYIB

Maryam selalu mendapatkan makanan yang halal dan 
thoyib.  Beliau tidak pernah memakan makanan haram.  
Bahkan Maryam diberikan makanan halal yg berasal dari 

Allah.

"Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di 
mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: 
"Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) 
ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". 

Sesungguhnya Allah memberi rezeki kpd siapa yg 
dikehendakiNya tanpa hisab." (37)


